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B‹L‹M VE TEKN

Depresyonun
‹zlenmesinde
Yeni Yöntem
“Depresyon”, gündelik yaflamda çok
s›k geçti¤inden olsa gerek, anlam›
a¤›rl›¤›ndan biraz yitirmifl bir sözcük
konumuna geldi. Ama kimi zaman çok
a¤›r seyredebilen, kimi zaman gizli
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kalan, oldukça da sinsi bir rahats›zl›k.
Do¤ru ilac› ve tedavi biçimini
bulmaksa her zaman kolay olmuyor;
farkl› ilaçlar›n ve yöntemlerin ardarda
denenmek zorunda kald›¤› durumlar
az de¤il. Uygun ilaçlar›n ço¤unun 6-8
haftada etki göstermeye bafllad›¤› da
düflünülürse, bu büyük bir zaman
kayb› demek. Ancak California
Üniversitesi (Los Angeles)
araflt›rmac›lar›n›n devreye soktu¤u yeni
bir ‘beyin izleme’ tekni¤i, bir
depresyon hastas›n›n belirli bir ilaca
verece¤i tepkiyi önceden tahmin etmek
bak›m›ndan ifle epeyce yarayacak gibi
görünüyor. ‹laç al›m›ndan yaln›zca bir
hafta sonra uygulanabilen bu tekni¤in
ad› “frontal kantitatif elektroensefalografi (fqEEG).” Yöntem, al›na yerlefltirilen befl elektrodla hastalar›n frontal
loblar›ndaki (beyindeki al›n lobu) elektriksel etkinli¤in ölçülmesinden ibaret.
Düflük etkinlik sergileyenlerin ilaca cevap verme olas›l›¤›, di¤erlerinden daha
fazla.
Araflt›rmac›lar, tekni¤i 111 hasta
üzerinde uygulam›fl ve frontal loblarda
yüksek etkinlik gösterenlerin ilaçlar›n›
de¤ifltirmifller. Bu kiflilerin %70 kadar›
yeni ilaca cevap verirken, ilac›

de¤ifltirilmeyenlerde olumlu tepki
gösterenlerin oran›n›n % 30’larda
kald›¤› gözlenmifl. Araflt›rmac›lardan
Andrew Leuchter, benzeri bir yöntemin
zaten varoldu¤unu söylüyor. “Ancak,
bu yöntem düzinelerce elektrod, 1,5
saate yak›n süre ve özel e¤itimli bir
uygulay›c› gerektiriyor. Yeni tekni¤in
toplam süresiyse 15 dakika; üstelik t›psa¤l›k e¤itimi almam›fl biri bile
uygulayabilir. Yöntemi o kadar basit
hale getirdik ki, kendimiz bile
uygulayabiliyoruz!”
NewScientist.com 21 May›s 2007

Kan›n da Art›k
Plasti¤i Var
‹ngiltere’deki Sheffield Üniversitesi
araflt›rmac›lar›, iflleri yaver giderse t›p
dünyas› için çok önemli bir geliflmeye
imza atm›fl olacaklar: plastik kan. Bu
yapay kan›n özelli¤i, ortalar›nda demir
atomu bar›nd›ran plastik
moleküllerinden yap›lmas› ve sonuçta
t›pk› hemoglobin gibi oksijen ba¤lay›p
bunu vücut içinde dolaflt›rabilecek
olmas›. Küçük plastik moleküllerinin,
büyüklük ve biçimi yine
hemoglobininki gibi olan a¤aca benzer
dallanm›fl bir yap› üzerinde birleflmifl
olmas›ysa, demirin akci¤erler içinde
oksijen ba¤lamas›n›, vücut içinde de
b›rakmas›n› mümkün k›l›yor. Plastik
kan, henüz gelifltirilme aflamas›nda;
ancak ona ba¤lanan umutlar büyük.
Amaç, özellikle de askeri uygulamalar
gibi acil kan gereksiniminin ortaya
ç›kabilece¤i durumlara haz›rl›kl› olmak.

Plastikten yap›ld›¤› için hafif olan bu
kan›n depolanmas› da kolay.
Araflt›rmac›lar kan›n macun k›vam›nda
saklanarak, gereksinim halinde hemen
suland›r›l›p hastalara verilebilece¤ini
söylüyorlar. Do¤al kan›n vücut d›fl›nda

saklanma süresi, en fazla bir ay kadar;
ayr›ca so¤utulmas› da gerekiyor. Plastik
kan›n saklanma süresiyse çok daha
fazla, oda s›cakl›¤›nda da kararl›l›¤›n›
koruyabiliyor.
University of Sheffield Bas›n Duyurusu, 14 May›s 2007
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